
                                                                       
Rok szkolny 2011/2012 – Rokiem Szkoły z Pasją  

Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju 

każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych 

działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze 

sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się 

zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, 

wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. 

Indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań 

jest jednym z najważniejszych zadań szkoły. W każdym uczniu drzemie bowiem jakiś talent, 

każdy ma inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Niezmiernie ważne jest nie tylko 

rozbudzanie tych pasji, ale umiejętne ich rozwijanie. Dla zapewnienia możliwie najlepszych 

efektów konieczne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów. Dlatego w roku szkolnym 

2011/2012 będziemy zachęcać jak największą liczbę uczestników do aktywnego angażowania 

się w tworzenie bogatej oferty edukacyjnej. W ten sposób chcemy przyczynić się do zmiany 

oblicza szkoły, aby stawała się ona miejscem coraz bardziej przyjaznym oraz lubianym przez 

uczniów. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawi, że nauka będzie dla uczniów szczególnie 

pasjonująca. Dlatego właśnie rok szkolny 2011/2012 ogłosiłam Rokiem Szkoły z Pasją. 

Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie 

podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w życie placówki. Przyjazną i ciekawą 

szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice i środowisko zewnętrzne, w 

tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. 

W szkole z pasją kierujemy się następującymi zasadami: 

Uczeń jest najważniejszy. 

Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, 

zainteresowania, warunki domowe i możliwości. Dlatego ważny jest indywidualny, 

odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go 

współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego. 



Rodzice są współtwórcami szkoły. 

Troszczą się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci. Oczekują od szkoły skutecznej 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i w bliskiej z nimi 

współpracy. Wymagają tego nie tylko od szkoły, ale i od organu ją prowadzącego. 

Interweniują konstruktywnie, w trosce o potrzeby i możliwości wszystkich dzieci. 

Współpracują ze szkołą, dzięki czemu wzbogacają jej potencjał, dając jednocześnie dziecku 

pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne. 

Nauczyciel rozbudza pasje uczniów. 

Nauczyciel z pasją motywuje do nauki, odkrywa i rozwija talenty swych uczniów. To dzięki 

zaangażowanym i twórczym nauczycielom-pasjonatom, którzy wykorzystują różnorodne 

możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem 

prowadzonych zajęć, szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju. 

Dyrektor liderem postępu w szkole. 

Na czele szkoły z pasją stoi dyrektor z pasją. To z jego udziałem, w kontakcie z rodzicami, 

nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, tworzy się dobra szkoła, czyli taka, która nie 

tylko dobrze uczy, ale też jest dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania 

uczniów i nauczycieli. 

Szkoła to nie tylko lekcje. 

Atrakcyjną ofertę pozalekcyjną współtworzą organizacje pozarządowe. Są one jednym ze 

sposobów na wzbogacenie oferty szkoły. Angażując uczniów w realizowane w szkołach 

projekty uczą ich zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na 

potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają ich pasje i talenty. 

Na stronie internetowej akcji www.szkolazpasja.men.gov.pl zamieszczamy informacje o tym, 

w jaki sposób zaangażować poszczególne podmioty w życie szkoły. Znajduje się tu także 

ogólnopolska mapa szkół wzorcowo realizujących działania z pasją. Są tam 

scharakteryzowane projekty prowadzone przez organizacje pozarządowe najszerzej obecne w 

szkołach. 

Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz szkoły. W szczególności zachęcam 

organizacje pozarządowe do zgłaszania działań z pasją, zaś jednostki samorządu 

terytorialnego – do wspierania współpracy szkół z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 
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